
 
 
 

Vacature Allround marketingcommunicatiespecialist  
32 tot 40 uur 

Standplaats: Hengelo 
 
 
Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging op het gebied van marketingcommunicatie binnen een veranderend 
bedrijf? En ben jij dat multitalent dat zijn/haar hand niet omdraait voor een zeer divers pakket aan online en 
offline marketingcommunicatietaken? Laat ons dan op een creatieve manier weten dat je graag met ons in 
gesprek wilt. 
 
Dit zijn wij 
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met Morssinkhof 
Infra produceren we betonnen producten voor de grond-, weg- en waterbouw. Dit doen we op vijf eigen 
productielocaties in Hengelo (2x), Hardenberg, Malden en Enter. Daarnaast zijn we met onze 
handelsonderneming Brinkman baksteencentrum leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen 
voor de zakelijke markt. Onze handelsonderneming TuinVisie levert tuinmaterialen voor de 
consumentenmarkt. Binnen de totale groep werken ruim 200 medewerkers.  
 
Dit ben jij 
• Je hebt een relevante hbo-opleiding en minimaal drie jaar relevante werkervaring. 
• Je bent een ware taalpurist en je bent allergisch voor dt-fouten.  
• Contentcreatie vind je het mooiste wat er is, of het nu een producttekst of een social-mediapost betreft. 
• Je hebt een duidelijke mening over grafische vormgeving en drukwerk, en durft die mening (inclusief 

duidelijke onderbouwing) ook te delen. 
• Je denkt niet in online en offline, het zijn allemaal communicatiemiddelen die onderdeel uitmaken van een 

groter geheel.  
• Communicatie zit in je bloed. Je bent zowel mondeling als schriftelijk sterk en legt net zo makkelijk contact 

met onze directie en management als met de collega’s werkzaam in de productie. 
• Beren op de weg? Jij denkt juist in oplossingen! 
• Je bent een multitasker en voelt je het meest op je gemak als er meerdere projecten tegelijkertijd op je 

bureau liggen. 
• Je kunt prioriteiten stellen en orde in de chaos scheppen. 
• Je heb een gezonde dosis humor, en je kunt nog incasseren ook! 
 
Dit is jouw werkdag 
Vooropgesteld: in deze functie is geen enkele dag hetzelfde, maar dit zou er zomaar één kunnen zijn: 
 
Het is maandagochtend, half negen. Je kletst even bij met je collega’s over het weekend en start ondertussen je 
laptop op. Een snelle blik in je agenda verteld je dat je vanochtend een overleg hebt over de nieuwe website 
voor Morssinkhof Groep. Daar heb jij genoeg creatieve ideeën voor! Je scant je mail en leest dat Saima van de 
afdeling P&O graag een vacature wil verspreiden. Je doet de laatste tekstuele check en plaatst de vacature op 
onze website en social-mediakanalen. Hopelijk kun je binnenkort een geschikte nieuwe collega verwelkomen. 
Om iets over tien wandelt Fred binnen, onze manager commercie, die vraagt of je even tijd voor hem hebt. Hij 
praat je bij over een nieuw project in Groningen waar we graag extra aandacht aan willen besteden door 
middel van een Eyecatcher. Een mooi project voor jou, waarbij je verantwoordelijk bent voor tekst, fotografie 
en drukwerk. De opmaak stem je samen af met Herman, een externe vormgever. ’s Middags ga je aan de slag 
met de verrijking van onze productinformatie in SPOT, ons PIM-systeem, want daarin hebben we nog veel te 
winnen. Om drie uur heb je marketingoverleg. We brainstormen over onderwerpen voor nieuwe content op de 
TuinVisie-site en besluiten wat de hoogste prioriteit heeft. Daar kun jij na het overleg mooi direct mee aan de 
slag!  
 
 
  



 
Dit is jouw beloning 

• Een nieuwe uitdaging bij een platte organisatie waar je bij iedereen mag binnenlopen. 
• Een creatieve, afwisselende baan met veel ruimte voor eigen inbreng in een gezellig team met 5 

medemarketeers. 
• De mogelijkheid om opleidingen en vakdagen te volgen om je kennis te blijven vernieuwen. 
• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.  
• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 25 vakantiedagen en 12 ADV-dagen, goede 

pensioenregeling, 3,5% eindejaarsuitkering). 
 
Zin in een afspraak? 
Ben jij een veelzijdige marketeer én heb je de tenenkrommende taalfout in deze vacature gespot? Dan ben jij 
misschien wel de topper die wij zoeken! Laat ons, voor 18 augustus 2019, op jouw creatieve manier weten dat 
je graag een afspraak met ons wilt maken. Dit kan via e-mail aan Saima Ziengs: s.ziengs@morssinkhof-groep.nl, 
of telefoon: 074-2426000. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Cris Loohuis, manager 
Marketing & Communicatie, via telefoonnummer: 074-2426000 of per e-mail: c.loohuis@morssinkhof-groep.nl.  
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